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GD1 projektforumsmøde den 30. april 2014 

Bilag til pkt 4 

Afskaffelse af begrebet Brugsenhed i BBR 2.0 

Problem: 

Arbejdet med BBR’s løsningsarkitektur har vist at behovet for at benytte Brugsenhed til andre lejlig-

hedstyper ikke pt. er til stede, og Brugsenhed er derfor endt med at være identisk med ejerlejlig-

hedsbegrebet i Matriklen. Dette er ikke hensigtsmæssigt, og udfordrer det formålstjenlige i at im-

plementere begrebet i BBR. Dette problem er blevet påpeget af PLF, GSt samt af GD2’s programle-

delse. 

Baggrunden: 

Ejerlejligheden er en af de nye ejendomstyper, der fremadrettet skal være indeholdt i Matriklen. 

Ejerlejligheden i Matriklen skal pege over mod de objekter i BBR, det vil sige primært boligenheden, 

som ejerlejligheden består af. Ejerlejligheden vil også kunne bestå af andre BBR-objekter som det vil 

være relevant at pege på, her kan der for eksempel være tale om en garage. Tidligt i arbejdet med 

løsningsarkitekturen blev begrebet Brugsenhed indført med henblik på at have et begreb, der på et 

overordnet niveau kunne samle de relevante BBR-objekter som udgør en ejerlejlighed. Begrebet blev 

i starten benævnt ”Samlet enhed”, da det også var tanken at begrebet skulle benyttes til at ”samle” 

andre objekter i BBR, fx hvad en andels- eller lejelejlighed består af. Men det blev valgt at benytte 

det eksisterende BBR-objekt Brugsenhed, der dog skulle omdefineres, for at kunne understøtte den 

nye funktion. 

Det videre arbejde med BBR’s løsningsarkitektur har klarlagt, at der ikke pt. er behov for at benytte 

begrebet Brugsenhed til andre lejlighedstyper end ejerlejlighed, hvilket betyder at Brugsenhed nu er 

identisk med ejerlejlighedsbegrebet i Matriklen. Derudover har drøftelser, om de arbejdsgange der 

skal skabe relationen imellem ejerlejligheden i matriklen og de tilhørende BBR-objekter, vist at be-

grebet Brugsenhed besværliggør arbejdsgangen. Det er mere simpelt og dermed mere effektivt at 

ejerlejligheden defineres i BBR, ved at de relevante BBR-objekter udpeges direkte.   
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Begrebet Brugsenhed, som det er beskrevet i løsningsarkitekturen indføres ikke i BBR 2.0. Relationen 

imellem Matriklens ejerlejlighed og BBR-objekterne skabes ved direkte udpegning af objekterne. 

Brugsenheden videreføres i BBR 2.0 i dets nuværende form.  

Konsekvenser:  

Løsningsarkitekturen for BBR 2.0 og dermed også dele af udbudsmaterialet for BBR 2.0 tilrettes. Løs-

ningsarkitekturen for Matriklen skal tilrettes i mindre grad. 


